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ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO CST GESTÃO AMBIENTAL – 21/05/2019 

 

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às 14h00min, na sala 301 (bloco da UAG), 

deu-se início à Reunião do Colegiado do CST Gestão Ambiental, chamada pelo Ofício 070/2019, datada de 

16 de maio de 2019 – EM ANEXO, constando inclusive com a pauta da referida reunião e lista de 

presença. Membros presentes: Mirella Leôncio Motta e Costa (Presidente), Antonio Cícero de Sousa, 

Arilde Franco Alves, Milton Bezerra do Vale, Maria Edelcides Gondim de Vasconcelos, Carlos Lamarque 

Guimarães, Maria José Dantas (titular) e Janaina Pereira de Lima Nascimento (titular). Todos os presentes 

assinaram presença na própria convocatória anexada a esta Ata. A Prof. Mirella deu início à reunião 

apresentando a pauta original, qual seja: 1. Análise do processo 23326.005500.2019-89 da discente Ana 

Gabriela da Silva, que solicita Colação de Grau e Diploma de Graduação; 2. Apresentação, análise e 

deliberação sobre a minuta de Resolução que trata sobre os TCCs no âmbito do CSTGA (minuta anexa ao 

email); 3. Apresentação, análise e deliberação sobre a minuta de Resolução que trata sobre as Atividades 

Complementares no âmbito do CSTGA (minuta anexa ao e-mail). Após a apresentação da pauta, a Prof. 

Mirella solicitou a inclusão de mais um ponto da pauta, que trata da aprovação do ad referedum concedido 

por decisão administrativa em virtude da não alcance do quórum em reunião convocada em 05/04/2019. O 

ad referendum foi aprovado por unanimidade. A Presidente passou ao Ponto 1, explicou que a discente 

Ana Gabriela da Silva já cursou todos os componentes curriculares, apresentou TCC e cadastrou as 

atividades complementares, porém demorou para entregar a versão final do TCC e extrapolou o período de 

integralização do curso (9 semestres). Os membros presentes aprovaram a dilatação do curso da discente 

para colação de grau e emissão de diploma. Passando para o Ponto 2 da pauta, a Prof. Mirella explicou que 

as minutas de resolução que serão apresentadas foram construídas por meio de várias reuniões do NDE. 

Foi lido artigo por artigo da minuta de resolução que trata sobre os TCCs no âmbito do CSTGA, sendo 

discutidos, alterados (quando necessário) e aprovados. A Pedagoga Maria José Dantas solicitou a revisão 

da minuta nos aspectos de gênero, para sempre considerar “o(a) discente”, “o(a) docente”, “o(a) 

orientador(a)”. A Prof. Mirella se comprometeu a revisar. Passando para o Ponto 3, da mesma forma, foi 

lido artigo por artigo da minuta de resolução que trata sobre as Atividades Complementares no âmbito do 

CSTGA, sendo discutidos, alterados (quando necessário) e aprovados. Por fim, as minutas foram 

aprovadas, seguem para revisão e posteriormente para aprovação em instâncias superiores (caso 

necessário). Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, que lavrada em Ata, vai pela Coordenadora 

do CSTGA-JP assinada, com lista de presentes em anexo. 
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